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 مقدمه
(  نرم افزاری است جامع و یکپارچه برای مانیتورینگ و کنترل دستگاه SRC Managementنرم افزار جامع مانیتورینگ اتاق سرور)

نقاط مختلف نصب گردیده است. با ودر  ( که  در کلیه اتاق سرورهای یک مجموعه SRCهای کنترل شرایط محیطی اتاق سرور) 

رور یا کالینت مرکزی مانیتور استفاده ازاین برنامه می توان کلیه ی سیستم های کنترل شرایط محیطی یک مجموعه را در یک س

 کرد و کلیه پارامترهای آن را کنترل کرد.

استفاده میکند این   plcن یباشد از سخت افزار پایدار و مطمم   src mamagmentکه قابل اتصال به نرم افزار   src 2.2سیستم 

ر خود ادامه دهد و دستخوش تغییرات و یا از کار سخت افزار به کاربر اطمینان میدهد که در بدترین شرایط صنعتی هم میتواند به کا

 گی در خصوص نویز پذیری نخواهد شد.افتاد

Src2.2   تکل مودباس را برای خوانش سنسورها پشتیبانی میکند که در استانداردهای تدوین شده پرو tia 942    ه شده تاکیدبر آن

 است.

Src2.2  آن در کمترین زمان ممکن به انجام برسد این سخت افزار به دلیل بکار گیری  کامال ماژوالر طراحی شده تا خدمات دهی به

 تی در استفاده از نوع سنسورها و یا تعداد سنسورها نداردیهیچ گونه محدود  plcکنترلر 

Src2.2   ن سط مهندسیورژن آن ارتقا یافته و تمامی بخش نرم افزاری آن تومرتبه  22دارای نرم افزاری است که تاکنون باالتر از

 .فته است ایرانی شرکت نوشته و گسترش ِیا

Src2.2  مورد  1ن و پایدار است که میتوان گفت در طول سالیانی که توسط کاربران مختلف تست و ارزیابی شده حتی آن قدر مطمئ

 ارسال هشدار ننموده است اشتباه هم به 

Src2.2    با پروتکلtcp/ip   آورد کلیه اطالعات موجود در اتاق سرور را مانیتورکرده و آنها را به نمایش در می 

Src2.2    قادر است تا خطاهای رخ داده در اتاق سرور را جدا از اطالعات دما و رطوبت ثبت نماید حتی سیستم فوق قادر به ثبت

 .الگینها توسط کاربران مختلف میباشد

ساخته شده تا از هر جهت بتواند قابل    TIA942آن است که دقیقا منطبق بر استانداردهای   src2.2و مهمترین ویژگی سیستم 

 .در هر شرایطی آن را قابل استفاده مینماید ی آن عدم نویز پذیری و پایداری باالو  اعتماد و اطمینان باشد 
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 نرم افزار

 Access Level سطوح دسترسی به کنسول مدیریتی

محیط های مختلف برنامه سه سطح تعریف شده است تا هر شخصی که با سیستم مانیتورینگ سر و کار دارد با برای دسترسی به 

 ا مشاهده اطالعات را انجام دهد.توجه به درجه بندی مدیریتی فقط قادر باشد در سطح خود دریافت و ی

   :(Operatorالف ( سطح دسترسی اپراتور)

و همچنین وضعیت سنسورهای هده صفحه اول نرم افزار است که شامل مقدار دماها و رطوبت در این سطح کاربر فقط قادر به مشا

 است.دیجیتال 

 :(Adminب( سطح دسترسی ادمین)

قادر به انجام تغییرات  ادمین  رطوبت و وضعیت سنسورهای دیجیتال، در این سطح عالوه بر امکان مشاهده مقادیر دما و 

درتنظیمات مربوط به هر دستگاه)از جمله تنظیم دمای مرزی جهت االرم و پیامک سنسورهای دماو رطوبت،نوع االرم سنسورهای 

 قادر به مشاهده و تغییر شماره تلفن ها و ادرس ایمیل ها نیستید. ادمین دیجیتال و ...( نیز می باشید.الزم به ذکر است در این سطح 

 (: Managerسطح دسترسی منیجر) ج( 

به تمامی قسمت های نرم افزار دسترسی دارید.دراین سطح عالوه بر  مدیردر این سطح همه قابلیت های سیستم در دسترس است و 

 امکان تغییر در تنظیمات ، شما قادربه دریافت و مشاهده دیتاهای ذخیره شده بر روی دستگاه نیز می باشید.

است امکان اضافه کردن دستگاه جدید و یا حذف و تغییر یک استیشن در سطح های دسترسی ادمین و منیجر وجود * الزم به ذکر 

 دارد.

 می باشد.  121* رمز پیش فرض برای ورود به برنامه در همه سطوح 
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 صفحه اول برنامه 

این صفحات که مربوط به ورود اصلی برنامه است به  دارد.کاربر با هر سطح دسترسی قابلیت مشاهده و مانیتورینگ اطالعات زیر را 

کاربر پایینترین سطح امنیتی اجازه میدهد تا بتواند اطالعات همه ایستگاهها را بطور یکجا مشاهده کند و وجود آالرم و یا اندازه دما 

نها رصد کند و همچنین بتواند برای دریافت اطالعات بیشتر یک ایستگاه روی آن کلید کرده و اطالعاتی از قبیل و رطوبت را در آ

 .آالرمهای دیجیتال و مقادیر سنسورهای دمای اضافی را بخواند
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 محیط برنامه

 Src2.2  پس از اضافه کردن دستگاه های مورد  خود را در یک محل مانیتور نماید .قادر است تا بینهایت  اتاق سرور تحت پوشش

 .محل کامال مجزا مانیتور شده اند 4اتاق مختلف مربوط به نظر نمای ظاهری نرم افزار به شکل زیر درخواهد آمد در اینجا چهار 

 

 :در صفحه کنسول اصلی بخشهای موجود بدین شرح میباشد 

1-Status bar: 

 میدهداین بخش وضعیت دستگاه مورد نظر را نشان 

 ارتباط دستگاه  با سرور برقرار است و وضعیت کلی دستگاه در شرایط نرمال است.سبز: 

 ارتباط دستگاه  با سرور برقرار است و وضعیت کلی دستگاه در شرایط آالرم و هشدار است.قرمز: 

 ارتباط دستگاه با سرور برقرار نیست.: خاکستری

 به صورت دستی توسط کاربر دیسکانکت شده است. ارتباط دستگاه با سرور برقرار است اما زرد:
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2- General Panel: 

 در این قسمت نمای کلی از دستگاه های اضافه شده به همراه دما ورطوبت آن ها را مشاهده می کنید 

1- Configuration  : 

 با این گزینه میتوان بینهایت دستگاه و یا اتاق سرور را به دستگاه مدیریتی اضافه نمود

4-  Access Level  : 

 سطح دسترسی در این محل قابل تعریف میباشد

1- Change Password : 

 این امکان باعث میشود تا مدیر بتواند در هر زمان رمز مورد نظر خود را برای سیستم تعریف نماید

6- Logout : 

 خروج از سطح مدیریتی فعلی با این ایتم انجام میشود

 مانیتورینگبخش اختصاصی 

مدیر قابلیت مشاهده وضعیت اتاق سرور ها را به صورتهای متفاوت داراست به عبارت بهتر در قسمت در این سیستم مانیتورینگ، 

عمومی مدیر قادر است تا اطالعات دما و رطوبت کلیه اتاق ها را کنار هم مشاهده نماید این گزینه سبب میشود تا مدیر شرایط تمامی 

 ار هم مشاهده نماید .اتاقها را در یک صفحه کن

ور دسترسی پیدا کند که وارد صفحه زیر خواهد شد ردر حالت دوم مدیر تمایل دارد تا به اطالعات کاملتری از یک سایت و یا اتاق س

 اطالعاتی که در این صفحه برای مدیر قابل مشاهده است عبارتند از 

 اصلی اتاق متوسط (دما و رطوبت1

 اتاق باطری و یا یو پی اس ها –کولرها –(دمای سنسورهای مربوط به نقاط دیگر مانند رکها 2

 ورود غیر مجاز و ...(-نوسان برق -قطع یو پی اس -قطع برق -نشت آب -(وضعیت آالرمهای دیجیتال )دود1

 (میزان شارژ سیم کارت هشدار دهنده 4

 )وجود ارتباط سالم((وضعیت اتصال و یا عدم اتصال دستگاه به شبکه 1

 ات محل مورد نظر را مشاهده نماید.در این قسمت مدیر قادر است با یک نظر تمامی اطالع
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  بخش های مختلف این پنجره به شرح زیر می باشد:

1- Device Time : 

 ساعت و تاریخ دستگاه را نمایش می دهد.

2- External Module Monitoring : 

متصل به دستگاه مانیتور می شود.درصورتی که به درستی به دستگاه متصل در این قسمت ماژول های مختلف 

 باشند با رنگ سبز و در صورت عدم اتصال و یا قطع شدن ارتباط آن ها با دستگاه با رنگ قرمز نمایش داده می شوند.

1- Main Temperature Box: 

ی گیج و مقدار میباشد وجود گیج سبب متوسط اتاق در این محل قابل نمایش است که دارامقدار دما و رطوبت   

 میشود بدون نیاز به خواندن مقایر از درستی دما در محدوده واقع شده اطمینان حاصل نماییم 

4- Temperature Box : 

 مقدار دماهای مستقل در این قسمت نمایش داده می شوند. 

1- Sim charge : 

 می شود.میزان شارژ سیم کارت درون دستگاه در این قسمت نشان داده 
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6- Digital Sensor  : 

 وضعیت سنسورهای دیجیتال متصل به دستگاه در این قسمت نمایش داده می شود

 سبز: وضعیت نرمال

 قرمز:وضعیت آالرم

 خاکستری:وضعیت غیر فعال

7- Temprature and Humidity  Statuse  : 

 قرار دادرا مورد ارزیابی یک نگاه میتوان محدوده دمایی سنسور دما و رطوبت  با

 سبز :وضعیت نرمال

 قرمز :وضعیت آالرم 

 خاکستری:غیر فعال بودن سنسور

2- Setting : 

در سطح ادمین و مدیر امکان  قابلیتکه این   در این قسمت کلیه فاکتورهای برنامه قابل تغییر و تحول هستند

 پذیر است

د کندر چه دماهایی آالرم و پیامک دریافت کاربر قادر است تعیین کند در این زبانه  : (Genral)( زبانه عمومی 1-2              

 آورده شده است. 11الی  7در صفحات   SRC. توضیحات کامل این قسمت در راهنمای دهمچنین نحوه عملکرد کولر را کنترل کن
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   ارسال پیامهای دریافت جهت همراه تلفن شماره نمودن وارد جهت گزینه این : SMS Number( زبانه 2 -2

دریافت میکنند هفت نفر میباشد که قابلیت توسعه نیز تعداد کاربرانی که هشدار وسط دستگاه می باشدتشده 

 .این قابلیت فقط در سطح مدیر امکان پذیر می باشد.دارد

       
در این قسمت می توان نام سنسورهای دیجیتال را تعیین کرد و تعیین نمود در صورت  : SMS Textزبانه ( 1-2

این ویژگی سبب میشود تا مدیر اتاق سرور به  بروز هشدار، این آالرم از چه طریقی اطالع داده شود.)آژیر،پیامک ، ایمیل(

 .واره مورد هجوم االرمها و پیامک ها واقع نشودمئل جزیی و یا تکراری هخاطر مسا

 آورده شده است. 11الی  17و در صفحات SRCتوضیحات کامل این بخش در راهنمای 
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1- Data   : 

 را می توان مشاهده کرد.در این قسمت اطالعات  ذخیره شده بر روی دستگاه            

1-1)Data : در بخش دریافت اطالعات ثبت شده در سیستم شامل سه قسمت است که اولین قسمت آن دیتا میباشد

 ثبت شده ذیل برای کاربر قابل مشاهده و در سطح مدیریتی قابل ذخیره است این اطالعات شاملاین قسمت اطالعات 

 می باشد. 2الی  1(دمای مستقل رکها و کولرها و یا اتاقهای 1 (رطوبت متوسط اتاق2(دمای متوسط اتاق 1              

 آورده شده است.  21الی  11ودر صفحات  SRCتوضیحات کامل این بخش در راهنمای  

 

     2-9)Alarm: 

از دیجیتال و آنالوگ( دومین بخش از اطالعات ثبت شده سیستم است که شامل ساعت و زمان وقوع هر نوع االرم )اعم       

تا مدیر مربوطه بتواند به سادگی فواصل زمانی  میباشد در این بخش حتی زمان رفع عیب ایجاد شده نیز ثبت میگردد

 رخداد ها و اتفاقها را بصورت مستند داشته باشد
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      3-9)login  : خود  برنامه و یا توسط نمایشگر این بخش تعدد دفعات باز شدن برنامه و ورود به محیط برنامه ای را توسط

 .ذخیره و برای مدیر قابل رویت مینماید (hmi)تاچ اسکرین 

 

 تقویم شمسی و میالدی قابل مشاهده هستند  2تمامی دیتا های ثبت شده در سیستم در 
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11-  Graph :  

مشاهده گراف و تغییرات سیستمی در یک صفحه با توجه به تاریخ شروع و پایان رکورد گیری ویژگی دیگر سیستم میباشد که 

 دریافت آن توسط مدیر امکان پذیر است )باالترین سطح دسترسی( 

شرایط دما و رطوبتی غیر مجاز روبه رو زمانهایی که اتاق های سرور با  وقت   نمایش گراف این امکان را به مدیر میدهد تا بدون اتالف

 بوده اند را مشاهده نمایدبه عبارت بهتر تاریخ و ساعات وقوع خطاها و تعداد آنها در یک صفحه همگی یکجا قابل مشاهده است

  

 

11- Disconect  : 

 برای دیسکانکت کردن به صورت دستی از این گزینه استفاده می شود.
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 قابل افزایشویژگی های موجود و 

 انواع سنسورهای هشدار دهنده

 افزایش دما( 1

 تبافزایش رطو( 2

 قطع برق شبکه( 1

 قطع یو پی اس یا دشارژ باطری( 4

 افزایش دود ( 1

 وجود آتش (6

 نشت آب( 7

 باز ماندن درب اتاق سرور( 2

 ورود غیر مجاز به اتاق سرور( 1

 ضربه به رک( 11

 قطع برق سیستم کولینگ( 11

 نوسان برق روی شبکه تک فاز( 12

 نوسان برق روی شبکه سه فاز( 11

 مانیتورینگ اندازه جریان وولتاژ( 14

 سوختن کمپرسور کولر( 11

 افزایش مستقل دمای رک( 16

 انواع روش آالرم و هشدار سیستم

 (سرایداری یا نگهبانی) صوتی آژیر صورت به محل در هشدار(1

 (سرایداری یا نگهبانی)نوری فلش صورت به محل در هشدار( 2

 خطر عالمت صورت به اصلی نمایشگر روی محل در هشدار( 1

 ((src2.2 به مربوطled چراغ صورت به نمایشگر روی محل در هشدار( 4

 ((src2.2 به مربوط بارز صدای صورت به محل در هشدار( 1

 popup صورت به کامپیوتر صفحه روی هشدار( 6

 led صورت به کامپیوتر صفحه روی هشدار( 7

 اس ام اس صورت به موبایل روی هشدار( 2

 موبایل روی  popup باالآمدن صورت به موبایل روی هشدار(1

 گراف بار رنگ تغییر صورت به محل در هشدار( 11

 شده مجازتعریف محدوده از خارج مقادیر متمایز نمایش( 11
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  قابلیتهای تفکیک هشدار ها

 در متن فوق می تواند در هر کدام از موارد زیر بکار گرفته و یا حذف گردد هر کدام از هشدار های نامبرده

 هشدار به صورت آژیر در محل یا نگهبانی( 1

 هشدار به صورت اس ام اس( 2

 تست خودکارقابلیت 
 تست خودکار سالمتی سنسور های دما و رطوبت (1

 ((src2.2 مربوط به hmi تست خودکار سالمتی نمایشگر (2

 gsm modem سالمتیتست خودکار   (1

 تست خودکار سالمتی ترانسمیتر دماهای مستقل (4

 روشهای ثبت و باز یابی اطالعات و خطاها

 (ثبت و باز یابی اندازه دما در کل دوره استفاده شده1

 ( ثبت و بازیابی رطوبت محل در کل دوره استفاده شده2

 ( ثبت و نمایش خطاهای تعریف شده دما و رطوبت)خطاهای آنالوگ(1

 ( ثبت و نمایش خطاهای تعریف شده عالوه بردما و رطوبت)خطاهای دیجیتال(4

 ( دریافت اطالعات ثبت شده با تقویم شمسی و میالدی1

 ( ثبت مجزای ورود به پنل کنترلی سیستم و تعیین روش ورود6

 ( رسم نمودار تغییرات دما و رطوبت7

 PDF و  به صورت فایل اکسلدلخواه   در یک بازه زمانی( امکان ذخیره مقادیر دما و رطوبت 2

 PDFو   به صورت فایل اکسل( ذخیره خطاهای رخ داده در یک بازه زمانی دلخواه  1

 ( امکان پرینت مستقیم نمودارهای دما و رطوبت11

 های ارتباط با سیستم روش

 tcp/ip ارتباط با استفاده از اپلیکیشن تحت ویندوز( 1

 web server سرورارتباط با استفاده از وب ( 2

 SRC Management( ارتباط با استفاده از نرم افزار جامع مانیتورینگ 1

 ارتباط با استفاده از صفحه نمایش لمسی ( 4

 ( ارتباط با استفاده از اپلیکیشن موبایل1

 ارتباط با استفاده از موبایل برای دریافت اطالعات فعلی سیستم( 6
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 قابلیتهای ویژه کنترلری

 کولر بطور همزمان 4الی  1کنترل ( 1

 قابلیت جابه جایی کولر های فعال با کولر های رزرو برای کاهش خستگی مکانیکی کولر ها( 2

 (مدت زمان بحران )با از کارافتادگی یک کولر بطور هوشمند کولر دیگری جایگزین آن می شود( 1

اتوماتیک وارد مدار ها کولرهای رزرو را بطور در تابستان کنترل دما)در صورت افزایش دما به خاطر افزایش دمای هوای( 4

 (می نماید تا دما به مقدار مطلوب خود برسد

 (قابلیت دستی کردن کولرها به صورت نرم افزاری و سخت افزاری در زمانهای مورد نیاز)تعمیرات( 1

 سیستم قدرت مستقل از سیستم کنترل کولر ها( 6

  ل کولر های هریک از اتاق سرورها( پی ال سی اختصاصی برای کنتر7

 قابلیت اتصال به رطوبت ساز برای رسیدن میزان رطوبت اتاق سرور به حد مورد نیاز( 2

 طراحی کامال ماژوالر برای تعمیر و نگهداری ساده تر و در زمان کمتر( 1

 سنسور دما و رطوبت محیطی 2سنسور دمای رک و  2قابلیت ثبت اطالعات ( 11

 زمانبندی برای ورود در ساعات مجاز و غیر مجازتایمر ( 11

 (  قابلیت کالیبراسیون دستی سنسورهای دما و رطوبت از طریق نرم افزار12

 قابلیت های شبکه ای:

 ( SRC(امکان مانیتورینگ تعداد نامحدود دستگاه کنترل شرایط محیطی اتاق سرور)1

 ( تعیین و نمایش وضعیت اتصال دستگاه های مختلف 2

 تعیین و نمایش وضعیت کلی هر یک از اتاق سرورها ( 1

 SRC Managment( نمایش دما و رطوبت یک یا چندین اتاق سرور به صورت لحظه ای بر روی نرم افزار تحت وب و 4

 SRC Managment( نمایش تک تک ورودی های آالرم دیجیتال و وضعیت آن روی نرم افزار تحت وب و 1

 و نگهدارو یوزر )سه سطح( ( کنترل سطح دسترسی مدیر6
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 مشخصات فنی سیستمسخت افزار و 

Specification (technical data) 

 

6000 Series CPU: LPC2368FBD10 (NXP Company) PLC 6400 

Wismo tiwan-serial modem Modem 

5000 Series CPU: ATmega64A (ATmel Company) PLC 5130 

7000 Series CPU: LPC2478FBD208 (NXP Company) HMI 

1240-protocol modbus ( tika co) Temp Sensor 

Polycarbon-ip55 Box 

Ls-36 A Contactor 

Finder company   16A-2p Line Sensor 

perella corp  with relay Smock Detector 

Windows 7 ,8 support  Up to 100Mbps Ethernet to usb interface 

Asa co Calibration 

TIA942 Standard 
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 ویژگی های فنی ماژول ها

با کاربرد کامال صنعتی و ورودی سریال و اترنت  کاربرد در کلیه صنایع صنعتی و   6411سری  plcکنترلر اصلی 

 فنی

 ایزوله در برابر نویز در سطح صنایع سنگین و کارگاههای صنعتی نویز پزیری:

 صنعتی فرمان پذیری:

 fbd محیط نرم افزاری :

  modbusرابط کاربری:

 (NXP Company)آلمانی  –شرکت هلندی   LPC2368FBD10 مدل سی پی یو :

PLC6400 

 

     با کاربرد کامال صنعتی و ورودی سریال و اترنت  کاربرد در کلیه صنایع صنعتی و فنی hmiنمایشگر 

 نویز در سطح صنایع سنگین و کارگاههای صنعتیایزوله در برابر  نویز پزیری:

 صنعتی فرمان پذیری:

 fbd محیط نرم افزاری :

  modbusرابط کاربری:

 (NXP Company) آلمانی–شرکت هلندی  Series CPU: LPC2478FBD208 7000 مدل سی پی یو :

 پورت 6 تعداد ورودی :

 پورت 6تعداد خروجی :

HMI7070 

رنگی تاچ نمایشگر

 اسکرین

 

با کاربرد کامال صنعتی و ورودی سریال و اترنت  کاربرد در کلیه صنایع صنعتی و   1111سری  plcکنترلر اصلی 

 فنی

 ایزوله در برابر نویز در سطح صنایع سنگین و کارگاههای صنعتی نویز پزیری:

 صنعتی فرمان پذیری:

 fbdمحیط نرم افزاری : 

  modbusرابط کاربری:

 (NXP Company) آلمانی–شرکت هلندی   LPC2368FBD10مدل سی پی یو :

 پورت 2 تعداد ورودی :

 پورت 2 تعداد خروجی :

PLC 5130 
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 مودم صنعتی سریال 

 ایزوله در برابر نویز با بدنه آلومینیوم نویز پذیری :

 سریال نوع ارتباط:

  wavecom کارخانه سازنده:

Gsm 

Modem 

 

 tika 1241سنسور یکپارچه دما و رطوبت دیجیتال

 مود باس صنعتی پروتکل ارتباطی :

 قابل دریافت : گواهینامه کالیبراسیون از مراکز استاندارد

 درجه سانتی گراد 1.2 حداکثر انحراف از دمای مرجع :

 درصد  1.1 حداکثر انحراف اندازه گیری از رطوبت مرجع:

Temp & 

Hum 

Sensor 

 

  LSکنتاکتور صنعتی مارک 

 36Aجریان نرمال تیغه :

  1 تعداد تیغه قدرت :

  360Aجریان ضربه ای قابل تحمل:

Contactor 

 

 آشکار ساز قطع برق

 ولت  121و  221 ولتاژ کارکرد:

 16A جریان نرمال :

 160A  جریان ضربه ای:

 فیندر ایتالیا  کارخانه:

Line&ups    

Detector 

 

 پلی کربنات

 ip 55  حفاظت: درجه

 صنعتیکالس درجه بندی : 

 سبکنوع درجه بندی : 

Box 

 

 


